
REGULAMIN  ORGANIZACJI 

WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI 

 W SZKOLE  PODSTAWOWEJ nr 9 

 z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  

 w MIELCU 

TERMIN 27.06.2022 – 08.07.2022 r. 

 

 

Organizacja półkolonii: 

1. Półkolonia zapewnia wypoczynek dla dzieci Szkoły Podstawowej nr9 w Mielcu. 

Półkolonia polega na organizacji zajęć plastycznych, muzycznych, rekreacyjno – 

sportowych, zabaw integracyjnych . 

2. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 7 – 11-tu lat. 

3. Organizatorem wypoczynku jest Szkoła Podstawowa nr9 z Oddziałami Mistrzostwa 

Sportowego w Mielcu na obiektach, w których odbywać będą się zajęcia. 

4. Plan zajęć sporządzony jest przez osoby przygotowujące ofertę i zawiera program 

rekreacyjno – edukacyjny na czas trwania półkolonii. Plan ten zostanie podany do 

wiadomości uczestników przed rozpoczęciem zajęć i o wszelkich zmianach uczestnicy 

będą informowani przez opiekunów. 

5. Zajęcia na półkolonii odbywać się będą w dwóch turnusach: 27.06.2022 -01.07.2022r 

oraz 04.07.2022r – 08.07.2022 r. w godzinach od 6.30 do 15.30.                                    

W pierwszej kolejności na półkolonię będą przyjmowani uczniowie klas I-III, którzy nie 

mają zapewnionej opieki podczas ferii letnich. Liczba miejsc jest ograniczona. 

6. Zapisu można dokonać tylko z przekazaniem wypełnionej karty uczestnika. 

7. Dokumentem potwierdzającym zgłoszenie dziecka na półkolonię jest karta 

kwalifikacyjna uczestnika i tylko na jego podstawie zakwalifikowane dziecko może 

uczestniczyć w zajęciach. 

8. Rodzice / opiekunowie prawni / nie uczestniczą w zajęciach organizowanych w 

ramach półkolonii. 

9. Rodzice  /opiekunowi prawni / zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i 

odbierania dzieci zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. 

10.  Rodzice / opiekunowie prawni / zobowiązani są zapewnić dziecku drugie śniadanie i 

picie oraz odpowiedni strój do prowadzonych danego dnia zajęć. 

11. Rodzice / opiekunowie prawni / mają prawo pisemnego zgłaszania wniosków do 

opiekunów i kierownika. 



12. Uczestnicy półkolonii mają prawo do korzystania ze sprzętu przeznaczonego do ich 

użytku. 

13. Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości należy zgłaszać do kadry opiekuńczej i 

kierownika półkolonii. 

14. Uczestnicy półkolonii mają prawo do otrzymywania wyróżnień. 

15. Nieprzestrzeganie regulaminu półkolonii może skutkować skreśleniem z listy 

uczestników. 

Uczestnicy mają obowiązek: 

1. Wykonywania poleceń kadry opiekuńczej. 

2. Punktualnego stawiania się na zbiórkach. 

3. Brania czynnego udziału w zajęciach. 

4. Zachowania porządku i higieny. 

5. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów. 

6. Bezwzględnego posłuszeństwa podczas zajęć ruchowych oraz w czasie poruszania 

się po mieście. 

Uczestnikom zabrania się: 

1. Samodzielnego oddalania się od grupy, do której zostali przypisani. 

2. Niszczenia sprzętu i wyposażenia. 

3. Używania wulgarnych słów i przekleństw. 

4. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika rodzic / opiekun 

prawny / może zostać obciążony kosztami naprawy szkody. 

Opiekun ma prawo: 

1. Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i skarg kierownikowi półkolonii. 

2. Zgłaszania problemów wychowawczych z uczestnikami. 

Opiekun ma obowiązek: 

1. Zapoznania się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników. 

2. Organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia. 

3. Sprawowania opieki nad uczestnikami grupy. 

4. Zapewnienia bezpieczeństwa, znajomości przepisów pierwszej pomocy i przeciw-

pożarowej oraz procedur postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia 

chorób zakaźnych w czasie półkolonii. 

5. Współdziałanie i wykonywanie poleceń kierownika. 

6. Po zakończeniu zajęć półkolonii opiekun ma obowiązek dostarczyć do kierownika 

uzupełnione karty uczestnictwa. 

7. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

 



Kierownik półkolonii ma obowiązek: 

1. Kierować wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Ustalić i przydzielić szczegółowo zakres czynności poszczególnym opiekunom. 

3. Kontrolować pracę opiekunów. 

4. Zapewnić odpowiednie warunki w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i 

otoczenia. 

5. Informować rodziców o zachowaniu dzieci oraz ich stanie zdrowia. 

6. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

7. Po zakończeniu zajęć kierownik ma obowiązek dostarczyć do organizatora karty 

uczestników. 

 

 

 

                                                                                               Kierownik półkolonii 

                                                                                              Mirosława Kotula 

 

 

 


